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Volkshuisvesting 

De toekomst van de 
vol ksh u isvesti ng: 
moet woonruimte 
distributiegoed blijven? 
door mr. C.P.A. Bakker R.A. 

Oak op het terrein van de volkshuisvesting moet worden 
bezuinigd. Welke concrete maatrege/en dienen te worden 
genomen om tot een verantwoord beleid te komen? 
lngegaan wordt o.a. op de individuele huursubsidie, de 
huurbescherming en de distributie van woonruimte. 

Mr. C.P.A. Bakker (1925) is registerac
countant en studeerde o.m. Neder
lands recht te Utrecht en fiscaal recht 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 
is economisch en fiscaal adviseur te 
Zeist. H11 is op het terrein van de volks
huisvesting o.m. werkzaam als com
missaris bij een grate woningbouwve
reniging. Hij is voorts lid van de frac
tiebegeleidingscommissie Volkshuis
vesting van het CDA. 

lnleiding 
V66r 1940 kende Nederland een vnJe wo
ningmarkt, waarop zowel voor huur- als 
Koopwon1ngen de prijsvorming niet aan eni
ge regulenng van overheidswege was ge
bonden. De lasten verbonden aan het huren 
of kopen van een waning ontliepen elkaar 
nauwelijks. Wei waren de mogelijkheden tot 
het kopen van een waning in de praktijk 
kleiner dan thans het geval is, omdat hypo
thecaire leningen in beginsel niet hager wa
ren dan 70% van de executiewaarde van de 
waning, die veelal op 80 a 90% van de 
koopsom kon worden gesteld. Dit beteken
de, dat men aileen een waning kon kopen, 
indien men over eigen geld beschikte van 35 
a 40% van de koop som + overdrachtskos
ten. Aileen bij Boerenleenbanken en Raiffei
senbanken kon men hogere leningen krijgen 
m1ts men twee solide borgen had. Huurprij
zen waren vrij en huurbescherming was een 
onbekende znak. In vrijwel aile prijsklassen 
stonden woningen leeg, zodat men bij op
zegging van de huur door de verhuurder 
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gemakkelijk een andere waning kon vinden. 
Een opzegging kwam overigens weinig voor. 
Bij de woningen van woningbouwverenigin
gen en van institutionele beleggers, zoals 
levensverzekering maatschappijen, kwam 
opzegging aileen voor bij wanbetaling van de 
huur of bij een slecht gedrag als huurder. 
De oorlog 1940-1945 bracht in deze toe
stand een ingrijpende verandering. De bouw 
van nieuwe woningen kwam al spoedig tot 
stilstand, terwijl door oorlogsgeweld vele 
woningen werden vernietigd. Na de oorlog 
was er sprake van een ernstige woningnood, 
waarin onmogelijk op korte terrnijn kon wor
den voorzien. Aile prognoses, die herhaalde
lijk werden gemaakt over het tijdstip waarop 
de woningnood zou zijn opgeheven, bleken 
te optimistisch. Nu, bijna 40 jaar na de bevrij
ding, is er in de ogen van velen nog steeds 
sprake van woningnood. 

Het overheidsingrijpen 
Reeds gedurende de oorlog werd een aan
vang gemaakt met maatregelen, die de vrij-
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heid op het terrein van de huisvesting be
perkten. Die maatregelen bleven ook na de 
oorlog nog enige tijd gehandhaafd tot zij 
door langs democratische weg tot stand 
gekomen regels werden vervangen. De be
langrijkste daarvan was de nog steeds gel
dende Woonruimtewet 194 7, die het in ge
bruik nemen van woonruimte aan een ver
gunning bond. De oorspronkelijke bepalin
gen en uitvoeringsvoorschriften zijn in de 
loop van de tijd in sommige opzichten enigs
zins verzacht doch soms ook nog ver
scherpt. Zo had oorspronkelijk degene die 
op een executieveiling een huis kocht geen 
vergunning nodig om dat huis zelf te betrek
ken, een maatregel die was genomen om 
verliezen bij executie zo veel mogelijk te 
voorkomen. Thans is dit niet meer zo en het 
gevolg is dan ook, dat bij executie thans 
dikwijls zeer grote verliezen worden geleden, 
omdat de kring van kandidaatkopers sterk is 
verkleind. 
De Woonruimtewet kent ook de mogelijk
heid van het vorderen van woonruimte door 
de overheid ten behoeve van woonruimte
zoekenden. Van die mogelijkheid is in het 
verleden betrekkelijk weinig gebruik ge
maakt, omdat dit soms een zware ingreep 
op de privacy betekende, te weten bij het 
vorderen van een deel van een waning (ge
dwongen inwoning). Het middel werd veel 
gehanteerd als een stok achter de deur en 
zo wordt het middel ook nu nog incidenteel 
gebruikt. 
De huurbescherming was en is zeker van 
even grote betekenis. Het eigendomsrecht 
van woningen werd hierdoor zeer sterk be
perkt. Anders dan v66r 1940 is het vrijwel 
niet meer mogelijk om een verhuurde wa
ning te kopen met het oogmerk daarin zelf te 
gaan wonen, c.q. daarin kinderen te huis
vesten. 
De allerbelangrijkste ingreep was echter de 
ingevoerde huurprijsbeheersing. Ofschoon 
in 1945 de gulden nog maar een waarde 
had die ongeveer een derde was van de 
vooroorlogse, werden de huren op het peil 
van 1940 bevroren. Pas in 1951 kwam de 
eerste algemene huurverhoging van 15%. 
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Deze huurpolitiek had belangrijke gevolgen 
voor de overheidsfinancien. Omdat een 
nieuwe waning bouwen leidde tot stichtings
kosten, die drie keer zo hoog waren als v66r 
de oorlog, terwijl een huurpeil van 130% van 
de vergelijkbare vooroorlogse woning werd 
nagestreefd, moest voor de nieuwe huurwo
ning het grootste deel van de lasten door de 
schatkist worden gedragen. Voor de eigen 
woningen werd een subsidiesysteem ont
wikkeld, dat de eigenaren in een vergelijkba
re positie bracht met de huurders van derge
lijke woningen. De subsidiesystemen voor 
huur- en koopwoningen werden herhaalde
lijk gewijzigd en uitgebreid. Voor huurwonin
gen werd in een later stadium een systeem 
ingevoerd, waarbij garanties werden gege
ven voor een bepaalde huurontwikkeling 
met het karakter van een voorwaardelijke 
subsidie. Daarnaast werd een systeem van 
individuele huursubsidie ontwikkeld, dat hulp 
moest bieden in de gevallen waarin de gere
duceerde huurprijzen toch nog in bepaalde 
gevallen voor de huurders als te hoog zou
den moeten worden aangemerkt. 

Analyse van de bestaande toestand 
Globaal geldt voor de bestaande voorraad 
huurwoningen, dat de vraaghuren gemid
deld niet meer dan tweederde deel van de 
vervangingskosten van de woningen dek
ken. Het tekort komt deels voor rekening 
van de eigenaren van de woningen (vermo
gensverlies), deels voor rekening van de 
schatkist. Voor de woningen bewoond door 
eigenaren geldt, dat bij het voor de inkom
stenbelasting in aanmerking te nemen genot 
van woning rekening wordt gehouden met 
het te lage huurpeil door een betrekkelijk 
laag huurwaardeforfait. De andere kant van 
deze medaille is, dat het grootste deel van 
de lasten van het lage huurpeil c.q. de in
komstenderving door een laag huurwaarde
forfait een van de oorzaken is van het hoge 
peil van de belastingdruk. Omdat zelfs op de 
laagste inkomensniveaus sprake is van een 
belangrijke druk van de belastingen, zou het 
zeer wei mogelijk zijn om zonder aantasting 
van de koopkracht het huurniveau op te 
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trekken in de richting van een normaal peil 
mits daarvoor een voldoende fiscale com
pensatie zou worden gegeven. Het te lage 
huurpeil veroorzaakt een grotere vraag naar 
woonru1mte dan bij een normaal huurpeil. Dit 
verschijnsel wordt nog versterkt door het 
systeem van individuele huursubsidie, dat 
voor de laagste inkomensniveaus in feite 
geen rem heeft tegen het betrekken van te 
grote en te dure woonruimte, omdat de 
meerkosten ten opzichte van de aangehou
den normhuurquote toch nagenoeg geheel 
voor rekening van de overheid komen. Het 
duidel1jkst kan dit worden geillustreerd aan 
de hand van de gevolgen van het toene
mend aantal echtscheidingen. Na de schei
rling treedt in de meeste gevallen de vraag 
op naar een extra woning ten behoeve van 
de partij d1e de gemeenschappelijke woning 
moet verlaten. Omdat huren, al dan niet met 
subsidie, relatief goedkoop is, zijn bij het 
aanknopen van nieuwe relaties in vele geval
ien de extra woningen niet verlaten (LAT
relaties). Langs deze weg treedt in feite een 
maatschappelijke verspilling van woonruimte 
op. 
Deze problematiek krijgt nog een extra di
mensle door het verschijnsel, dat de stij;:Jing 
van de huren in het verleden geen gelijke 
tred heeft gehouden met de inflatie. Als ge
volg hiervan is de gemiddelde achterstand in 
het huurpeil voor oudere woningen in het 
algemeen beduidend groter dan voor 
nieuwere woningen. Het bestaande systeem 
van huurharmonisatie is ontoereikend om 
deze verschillen weg te werken, met als 
gevolg, dat de doorstroming van voor de 
huurders te groot geworden oudere wonin
gen naar nieuwere kleinere woningen wordt 
verhinderd. Ook dit verschijnsel is de oor
zaak van een belangrijke maatschappelijke 
verspilling aan woonruimte. 
Een ontwikkeling van de laatste jaren is dat 
in vele gemeenten een toenemende leeg
stand is ontstaan van etagewoningen. Die 
leegstand is niet beperkt tot de relatief wat 
duurdere woningen in de vrije sector. Ook 
vele woningen die in de gesubsidieerde sec
tor zijn gebouwd, staan leeg. Er bestaat een 
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steeds grotere belangstelling voor de eenge
zinswoning met tu1ntje. Daarvoor zijn ver
schillende oorzaken aan te wijzen, waarvan 
de financiele zeker niet de minst belangrijke 
is. Bij etagewoningen is men naast de kale 
huur- de vergoeding voor het enkele genot 
van de woning - in de regel ook nog een 
belangrijk bedrag kwijt aan collectieve voor
zieningen, die bij de eengezinswoning niet 
voorkomen, zoals de kosten van liften, het 
schoonhouden van het trappenhuis en van 
galerijen, groenvoorzieningen en van de 
huismeester. In het puntensysteem, zoals 
dat door het Min1ster1e van Volkshuisvesting 
wordt gehanteerd komt dat verschil in voor
keur niet tot uitdrukking. Zo wordt een tus
seneengezinshuis gewaardeerd met 12 
punten, terwijl de meeste etagewoningen 
worden gewaardeerd met 8 punten. Oat kan 
in het systeem met trappen van 1 0 punten in 
minder dan de helft van het aantal gevallen 
hoogstens een klasse van circa f 30 per 
maand als verschil uitmaken, terwijl het 
woonkostenverschil· door de bijkomende 
kosten van een etagewoning in de regel een 
veelvoud is van dit verschil. 
In de gesubsidieerde huurwoningbouw 
wordt de kale aanvangshuur bepaald door 
de goedgekeurde stichtingskosten van de 
woning. Die aanvangshuur is op jaarbasis 
aanmerkelijk lager dan de rente over het in 
de woning gelnvesteerde beclrag. Dit be
hoort tot het wezen van de zogenaamde 
dynamische kostprijshuur, waarbij de tekor
ten in de eerste jaren moeten worden inge
haald door latere huurverhogingen. Het sys
teem is geboren in een tijd met een veel 
grotere geldontwaarding dan thans het ge
val is, waarbij de reele rentevoet rond het peil 
nihil schommelde. Die tijd lijkt voorbij. Reeds 
geruime tijd ligt de geldontwaarding op een 
niveau van circa 4%, terwijl de rentevoet op 
de kapitaalmarkt circa 8,5% bedraagt. Dit 
betekent een reele rentevoet van circa 4,5%. 
Het faillissement van de dynamische kost
prijshuur is nabij, omdat niet Ianger kan wor
den gerekend op huurverhogingen van 6% 
of meer. Een noodzakelijke aanpassing van 
dit systeem leidt tot aanvanqshuren die ze-
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ker 20 a 30% hoger zijn dan thans gebruike
lijk is. Daarom is die aanpassing als op zich
zelf staande maatregel niet uitvoerbaar: de 
afstand tussen de huren van de nieuwe wo
ningen en die van de bestaande voorraad 
zou een te grote kloof vormen. In het geheel 
niets doen is ook onmogelijk, omdat ook in 
de volkshuisvesting de dekking van een te
kort uit de lengte of uit de breedte moet 
komen. Doorgaan met te lage huren bete
kent aileen uitstel van het betalen van de 
rekening. Een reeel alternatief zou kunnen 
zijn - ooit door een oud-bewindsman van 
Volkshuisvesting in een besloten vergader
ing opgemerkt - de bouw van nieuwe wo
ningen dan maar drastisch te beperken. Uit 
een oogpunt van werkgelegenheidsbeleid 
zal dit alternatief velen niet aanspreken. 
De conclusie, die u'1t het vorenstaande moet 
worden getrokken is, dat nu door de lagere 
geldontwaarding het rekening houden met 
toekomstige huurverhogingen moet worden 
beperkt, een gelijkmatige verdeling van de 
lasten van het wonen eist, dat van die lasten 
een grater deel aan het begin van de levens
duur van de woning moet worden toegere
kend. De in het veri eden gemaakte fouten 
ten aanzien van de te lage aanvangshuren 
en het onvoldoende volgen van de geldont
waarding door het algemeen huurpeH zullen 
moeten worden hersteld door geleidelijk ex
tra huurverhogingen door te voeren, die voor 
een deel kunnen worden gecompenseerd 
door belastingverlagingen. Per saldo zal een 
deel van de huurverhoging ten laste van de 
huurders moeten komen, hetgeen in vele 
gevallen zal kunnen worden vermeden door 
wat kleiner te gaan wonen. Een noodzakelij
ke randvoorwaarde daarbij is, dat er een 
betere vorm van huurharmonisatie wordt 
ontwikkeld dan de bestaande, zodat degene 
die kleiner en/of eenvoudiger wil gaan wo
nen ook die kleinere en/of eenvoudigere wo
ning kan vinden. 
Een reeel alternatief zal in sommige gevallen 
ook kunnen zijn, dat men een waning met 
een derde gaat delen of een kamer gaat 
verhuren om aldus de stijgende woonlasten 
te bestrijden. Vooral voor alleenstaande be-
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jaarden zou dit ook om andere redenen wei 
eens aantrekkelijk kunnen zijn. 

De individuele huursubsidie 
In het voorafgaande onderdeel is reeds ter
zijde opgemerkt, dat het bestaande systeem 
van individuele huursubsidie in feite geen 
rem bevat tegen het betrekken van te grote 
en te dure woonruimte voor personen beho
rende tot de laagste inkomensniveaus, om
dat de meerkosten ten opzichte van de aan
gehouden normhuurquote toch nagenoeg 
geheel voor reken1ng van de overheid ko
men. De betekenis van dit verschijnsel zal in 
de nabije toekomst aanzienlijk toenemen 
o.m. door het verlagen van sociale uitkerin
gen, dat een nog grotere groep gezinnen 
voert naar het niveq.u van het netto mini
mumloon. Voorzover deza uitkeringstrek
kers reeds huursubsidie genielen zullen zij 
wellicht tot hun verwondering bemerken, dat 
deze subsidie met een jaar vertraging bijna 
even veel stijgt als hun uitkering netto daalt. 
Dit is slechts een van de oorzaken waarom 
zowel het aantal gevallen van huursubsidie 
als het bedrag per geval voor een deel van 
hen zo explosief is gestegen. Het is duidelijk, 
dat een noodzakelijke verhoging van alge
meen huurpeil moet leiden tot een overeen
komstige verhoging van de normen, die voor 
de toepassing van de huursubsidie worden 
gebruikt. Om meerdere redenen kan men 
zich afvragen of in de gevallen, waarin de 
subsidie thans meer dan 50% van het ver
schil tussen kale huur en normhuur be
draagt, dat rneerdere niet beter zou kunnen 
worden gegeven in de vorm van een huurge
wenningsbijdrage en wei door het percenta
ge jaarlijks met 2 of 3 punten te Iaten dalen, 
waardoor een subsidie van 90% al naar 
gelang de keuze van de vermindering in 
resp. 20 of 13 jaar wordt teruggebracht tot 
50%. In de eerste plaats lijkt het niet onrede
lijk bij een toenemende keuzemogelijkheid 
de eigen bijdrage in het meerdere comfort 
van de gekozen waning ten opzichte van 
een goedkopere waning te verhogen. In de 
tweede plaats geldt bij het hoogste subsi
dieniveau, dat elke prikkel tot het verwerven 
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van een hoger inkomen ontbreekt, daar elke 
inkomensverhoging in het volgende jaar 
wordt afgestraft door een lagere subsidie. In 
de praktijk ziet men dan oak in deze gevallen 
bijv. een weigering om overvverk te verrich
ten, tenzij het overvverkgeld zwart wordt uit
betaald. Ook de echtgenotes van de belang
hebbenden weten, dat zij aanvullend inko
men aileen kunnen vervverven, door bij parti
culieren in de huishouding te werken, waarbij 
het zeker is, dat dit de fiscus onbekend blijft. 

De huurbescherming 
De bescherming van huurders tegen opzeg
ging van de huur door de eigenaar geldt 
zowel voor gehele woningen als voor ka
mers. Gebleken is dat deze laatste vorm van 
huurbescherming een van de belangrijkste 
oorzaken ·Is, waarom personen die altijd een 
of meer kamers verhuurden, daartoe niet 
meer bereid waren. Een kwaadwillige onder
huurder raakt men niet een, twee, drie meer 
kwijt. Ook het feit, dat men bij het bewonen 
van een te grote waning huursubsidie krijgt, 
doet velen besluiten overtollige woonruimte 
maar ongebruikt te Iaten. In dit verband lijkt 
het niet overbod'lg te wijzen op de ervaringen 
in Belgie, waar het opheffen van de huurbe
scherming voor kamerbewoners heeft geleid 
tot een veel grater aanbod van kamers, het
geen bovendien van invloed is geweest op 
de pr'1js van huurkamers. Om het verhuren 
van kamers aan te moedigen zou het overi
gens bijzonder heilzaam zijn in de lnkom
stenbelasting een vrijstelling op te nemen 
voor een bedrag van bijv. f 600 aan inkom
sten uit kamerverhuur - wei te verstaan: 
netto ·lnkomsten uit deze bron -, welke vrij
stelling oak voor de individuele huursubsidie 
zou moeten gelden. Een dergelijke maatre
gel is voor de schatkist minder kostbaar dan 
het tot stand brengen van bijzondere woon
ruimte voor alleenstaanden. 

De distributie van woonruimte 
De strenge vorm van distributie van woon
ru·lmte, zoals deze aan het eind van de oar
log 1940-1945 noodzakelijk was om de di
recte nood op te lassen, is in de loop van de 
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tijd weliswaar op er'lige punten versoepeld, 
doch in beginsel gehandhaafd. Met betrek
king tot koopwoningen zijn de normen van 
meet af aan wat ruimer geweest dan voor 
huurvvoningen, vooral om de animo voor het 
kopen van een eigen huis te bevorderen. 
Voor de meeste gemeenten geldt, dat een 
kritische beoordeling beperkt blijft tot de 
nieuwe woningen, die met subsidie worden 
gebouwd. Boven een bepaalde grens is 
geen vergunning tot het in gebruik nemen 
van woonruimte meer vereist. Hetzelfde 
geldt voor dure huurvvoningen in de vrije 
sector. De eigenlijke distributie is praktisch 
beperkt tot de voorraad goedkope huurvvo
ningen. De doorstroming vanuit deze wonin
gen naar duurdere huurvvoningen verloopt 
echter moeizaam als gevolg van de reeds 
hierboven genoemde irrationele huurver
schillen tussen oudere en nieuwere wonin
gen, zelfs wanneer voor de nieuwe woning 
huursubsidie kan worden verkregen. Hoewel 
het niet de bedoeling is, komt het veel voor 
dat de gemeenten aan woningzoekenden 
voor hen veel te dure woonruimte aan
bieden. Van de ingeschrevenen bij de huis
vestingsbureaus komt overvvegend een 
vraag naar goedkope huurvvoningen, waar
aan niet kan worden voldaan, omdat die 
woningen in onvoldoende mate vrijkomen. 
Vooral bij de grote gemeenten zijn de kosten 
van de huisvestingsbureaus · buitensporig 
hoog. Onder de huidige omstandigheden 
lijkt het zaak eens te overvvegen of die kos
ten nag wei tegen het nut opwegen: een nut, 
dat maar zeer betrekkelijk is, omdat de distri
butie geen woonruimte aan de bestaande 
voorraad toevoegt. Onder de huidige om
standigheden zou in vele gemeenten de taak 
van het huisvestingsbureau kunnen worden 
overgenomen door de lokale woningbouw
verenigingen. Oat geldt temeer indien door 
de onvermijdelijke aanpassing van het huur
peil een deel van de vraag naar woonruimte 
zal wegvallen. 

Uitgangspunten voor een toekomstig be
leid 
Voor het gezond maken van de overheidsfi-
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nancien is het onvermijdelijk dat ook de 
volkshuisvesting tol moet betalen. Het uit
gangspunt daarbij zal moeten blijven, dat 
eenieder recht heeft op redelijke huisvesting 
tegen een redelijke prijs, al zal dat wei een 
hogere prijs zijn dan thans gemiddeld ge
bruikelijk is. Een aanpassing aan nieuwe ver
houdingen zal slechts zeer geleidelijk kun
nen worden uitgevoerd. Een periode van vijf 
jaar lijkt een minimum om het gemiddelde 
huurpeil met circa 30% te verhogen ten
einde voor nieuwe woningen te kunnen anti
ciperen op beduidend lagere huurverhogin
gen, dan die waarmee tot nu toe werd gere
kend. 
Het is redelijk, dat de huren het meest wor
den verhoogd voor die woningen, waarbij nu 
nog van een grote achterstand in huurpeil 
sprake is. Deze harmonisatie dient in een 
sneller tempo plaats te vinden dan de alge
mene aanpassing van het huurpeil, omdat 
daarvan een belangrijk effect op de door
stroming mag worden verwacht, hetgeen 
vooral van belang is voor de woningzoeken
den die op de goedkoopste woningen zijn 
aangewezen. Voor elke 5% waarmee het 
algemeen huurpeil extra wordt verhoogd, 
dient het huurwaardeforfait voor de eigen 
waning in de inkomstenbelasting met circa 
een half procent te worden verhoogd, zodat 
bij een minimaal te bereiken niveau van een 
algemeen huurpeil, dat 30% boven het be
staande ligt, het huurwaardeforfait circa 3% 
meer zal zijn dan thans het geval is. 
Uit dit complex van maatregelen vloeien di
rect en indirect voor de schatkist belangrijke 
baten voort. Voor de sociale woningbouw 
geldt, dat dan voor het uitvoeren van achter
stallig onderhoud en groot onderhoud in 
mindere mate een beroep behoeft te wor
den gedaan op de publieke middelen. Als 
gedeeltelijke compensatie voor de hogere 
huur c.q. meerdere inkomstenbelasting door 
verhoging van het huurwaardeforfait kan een 
algemene verlaging van het tarief van de 
loon- en inkomstenbelasting worden door
gevoerd. 
Om te voorkomen, dat de uitgaven wegens 
individuele huursubsidie zullen stijgen, is het 
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noodzakelijk, dat de daaraan ten grondslag 
liggende huurquoten tenminste met de in
vloed van de extra huurverhog1ng worden 
gecorrigeerd. Naarmate de keuzevrijheid bij 
het kiezen van een passende waning stijgt, 
zal het niveau van de individuele huursubsl
die enigszins kunnen worden verlaagd om te 
bereiken, dat de bewoners een redelijke bij
drage leveren in de meerkosten die het wo
nen voor hen in een relatief dure waning 
meebrengt. Om redenen van efficiency zul
len al te kleine jaarlijkse bijdragen moeten 
vVorden afgeschaft, bijv. geen subsidie, in
dien deze op minder dan 1 0% van de huur 
of op minder dan f 300 zou uitkomen. 
Bij het bepalen van redelijke huren zal voors
hands het puntensysteem nog niet kunnen 
worden gemist. In de nabije toekomst zal 
echter meer rekening moeten worden ge
houden met de consumentenvoorkeuren. 
Voor dit moment zou dat betekenen, dat 
men aan de woonvorm meer betekenis toe
kent en met name de eengezinswoning be
duidend hoger zou moeten waarderen dan 
de etagewoning. Ook de ligging krijgt steeds 
meer betekenis. Vrij uitzicht op een park 
werd v66r 1940 hoog gewaardeerd. Hetzelf
de gold destijds voor het feit dat een waning 
op loop- of fietsafstand van een station was 
gelegen (in het bijzonder in het Gooi en in de 
randstad). Warmte-isolatie zal bij het stijgen 
van brandstofkosten ook hoger gewaar
deerd moeten worden. Op de lange duur zal 
men echter niet kunnen ontkomen aan het 
scheppen van de mogelijkheid om ook 
markttechnische correcties in de huren aan 
te brengen, zoals nu nog slechts sporadisch 
het geval is. Daarbij denk ik aan een 
overmaat van etagewoningen in zeer hoge 
bouw, waarvoor op sommige plaatsen 
steeds minder belangstelling is. Dan kan 
huurverlaging de belangstelling doen toene
men. In de sociale woningbouw kan dat 
aileen als daartegenover voor de meest aan
trekkelijke woningen een zekere opslag op 
de huur kan worden toegepast. De maatre
gelen ten aanzien van de bouw van nieuwe 
woningen laat ik buiten beschouwing, omdat 
daarover reeds voldoende door anderen is 
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gepubliceerd. 

De positie van de laagstbetaalden 
Met laagstbetaalden wordt hier in het bijzon
der gedoeld op echtparen die al of niet met 
kinderen van een m1nimumloon moeten Ie
ven of van een uitkering op dat niveau en op 
alleenstaanden die in een gelijkwaardige po
Sitie verkeren, waarbij moet worden gedacht 
aan uitkeringen van 70% van het niveau van 
een echtpaar, zoals bij AOW- en bijstands
trekkers. Die norm was voor de AOW oor
spronkelijk 60%. De 70%-norm voor alleen
staanden is ingegeven door de gedachte, 
dat met name de woonlasten voor hen op 
nagenoeg dezelfde hoogte liggen als voor 
een echtpaar. Om deze reden wordt bij de 
1ndividuele huursubsidie ook het standpunt 
1ngenomen, dat zij in beginsel dezelfde huur 
kunnen opbrengen als een echtpaar. Een 
normale huurquote zal voor alleenstaanden 
dan ook hoger uitvallen dan voor een echt
paar. 
In de Memorie van Toelichting bij het wets
antwerp inzake de individuele huursubsidie 
wordt terecht gesteid, dat de toepassing van 
een bepaalde korting in verband met de 
kwal1teit van de woning voor de minimumin
komensgroep er niet toe leidt, dat na beta
ling van de zelf te dragen huurlasten een 
besteedbaar 1nkomen resteert, dat ligt bene
den het minimumniveau, omdat daarmee 
een te rigide 1nhoud wordt gegeven aan het 
begrip noodzakelijke kosten van het be
staan. De marges zijn echter niet groot. Het 
wetsvoorstel gaat ervan uit, dat de eerste 
f 1.200 + f 180 (kleinste subsidie) = 
f 1 .380 aan overschrijding van de norm voor 
1 00% wordt vergoed, de volgende f 1 .200 
voor 90%, dan f 1.200 voor 80%, vervol
gens f 1.200 voor 70% en nogmaals 
f 1.200 voor 60%. Oat is erg royaal, vooral 
omdat de normale huurquote al erg laag is 
vastgesteld, nl. op circa 12% van het belast
baar inkomen. Men heeft redelijkerwijs de 
keus tussen: 
a. een wat hogere normquote bijv. 15% met 

een hoge tegemoetkoming in de 
overschrijdinq b.v. 80%. of 
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b. het aanhouden van de (te) lage huur
quote met een lagere tegemoetkoming 
van bijv. 50%. 

Bij een in aanmerking te nemen huur van 
20% is de uitkomst in beide gevallen gelijk: 
bij b. wordt 80% van (20-15=5) ofwel 4% 
vergoed en bij a. 50% van (20-12=8) ofwel 
eveneens 4%. B1j huren tussen 12% (de 
voorgestelde huurquote) en 20% ligt de sub
sidie volgens methode b. lager dan bij me
thode a. Boven 20% treedt het omgekeerde 
op. Methode b. geniet de voorkeur, omdat 
daarmede tegemoet wordt gekomen aan 
het bezwaar van het hoge marginale percen
tage, dat voor het wetsvoorstel met percen
tages van 100, 90, 80 enz. uiteraard nog veel 
zwaarder weegt dan bij het hierboven om
schreven systeem b. Het is duidelijk, dat een 
overgang van het te royale systeem van het 
wetsvoorstel naar een van de beide hier 
genoemde alternatieven zeer geleidelijk zal 
rnoeten geschieden. 
In het subsidietijdvak 1982-1983 werd inclu
sief de af te dragen belastingen en premies 
voor de volksverzekeringen een totaal subsi
diebedrag van f 1.550 miljoen toegekend. 
Daarvan kwam 75 procent ten goede aan de 
laagste inkornens. Het gemiddelde subsi
diebedrag bedroeg f 1. 700. Daaruit kan 
men afleiden, dat de overschrijding van de 
normhuurquote rond f 1 .800 lag. Onder de 
subsidie-ontvangers nemen bejaarden een 
grote plaats in: ruim 37 procent was 65 jaar 
of ouder. Bijna tweederde van deze groep is 
als alleenstaand te beschouwen. Tweederde 
van de huurders met subsidie naar de ge
zinstabel had een belastbaar inkomen, dat 
niet uitkwam boven dat van de minimum
loontrekker. (De helft van deze groep be
hoorde tot de zogenaamde echte minima.) 
Deze gegevens illustreren duidelijk de hier
boven uitgesproken noodzaak tot een zeer 
geleidelijke aanpassing van de scheef ge
groeide verhoudingen naar een meer nor
male toepassing, omdat elk tientje meer aan 
huur of minder aan subsidie betekent, dat op 
andere uitgaven moet worden bezuinigd. 
Daar staat tegenover, dat bij een algemene 
verhoging van het huurpeil en van lagere 
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individuele huursubsidies een zodanige ver
mindering van overheidsuitgaven optreedt, 
dat daarvan zeker een belangrijk deel kan 
worden gebruikt voor algemene belasting
verlagingen. Daarbij kan worden gedacht 
aan verlaging van het algemene tarief van de 
omzetbelasting van 19 tot 18%, dat voor de 
minimumloontrekker ongeveer f 1 0 per 
maand oplevert en een verlaging van het 
tarief van de eerste twee schijven in de 
inkomstenbelasting of een verlenging van de 
eerste schijf met een evenredige verkorting 
van de tweede schijf, omdat dat de trajecten 
in het tarief zijn, waarmee de meeste subsi
dietrekkers te maken hebben. 
Uit hetgeen in de voorafgaande onderdelen 
is opgemerkt blijkt, dat de geleidelijke verbe
tering van de woonkwaliteit niet gepaard is 
gegaan met het vragen van een adequate 
vergoeding daarvoor van de huurders. Dit 
geldt ook voor de laagstbetaalden. Het is 
onvermijdelijk, dat ook zij in de toekomst een 
bijdrage zullen moeten leveren in de noodza
kelijke sanering. Het is redelijk, dat degenen 
onder hen, die thans het meeste profiteren 
van een verhoogde woonkwaliteit daarvoor 
een wat grotere bijdrage leveren dan dege
nen die nog in een zeer eenvoudige waning 
gehuisvest zijn. 
Voor aile produkten en diensten die relatief 
duur worden, geldt, dat men het gebruik 
meer kritisch zal moeten bezien. Oat geldt 
niet aileen voor koffie en aardgas, doch ook 
voor woonruimte. Vooral voor alleenstaan
den geldt, dat zij soms veel te ruim wonen. 
Als de subsidie dat extra gebruik van woon
ruimte niet meer of niet volledig zou bekosti
gen, dan zal dat in een aantal gevallen kun
nen leiden tot hetzij verhuizen naar kleinere 
woonruimte, hetzij tot samenwoning c.q. het 
verhuren van een kamer. Daaraan mogen 
bezwaren zijn verbonden: een ramp behoeft 
het niet te zijn. Oat een dergelijke keuze voor 
de laagstbetaalden eerder dringend kan 
worden dan voor degenen met een hager 
inkomen, is- helaas- niet te vermijden. 

Conclusie 
Om verschillende redenen is het thans 
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noodzakelijk, dat er een aanvang wordt ge
maakt met het opruimen van de oneven
wichtigheden, die in het verleden op wei 
begrijpelijke gronden zijn ontstaan op het 
terrein van de huren van woonruimte. Het 
optrekken van de huren in de richting van 
een peil, dat een grater deel van de vervan
gingskosten van het wonen dekt dan thans 
het geval is, leidt ertoe, dat het wonen in het 
gezinsbudget een grotere plaats krijgt, waar
voor slechts een gedeeltelijke compensatie 
in de vorm van belastingverlaging mogelijk 
is. Voor het ongedekte deel zal het in vele 
gevallen neerkomen op een keuze tussen 
besparing op andere uitgaven dan wonen en 
wat goedkoper d.w.z. kleiner of minder 
comfortabel wonen. Het relatief duurder 
worden van het wonen zal leiden tot enige 
vermindering van de vraag naar woonruimte 
en tot minder verspilling van woonruimte, 
zoals die thans aanwezig is door het wonen 
in te groat geworden huizen. De werkgele
genheid in verhuisbedrijven en bij leveran
ciers van woninginrichting zal waarschijnlijk 
toenemen. De distributie van woonruimtE 
kan dan spoedig worden afgeschaft. Ten
minste als men dat zou willen! In het Iicht var 
nieuwe verkiezingen is er veel politieke moec 
nodig om de noodzakelijke veranderinger 
aan te brengen. Daarom kan ik, helaas, niet 
optimistisch zijn bij het doen van voorspellin
gen van het tijdstip waarop woningen geen 
distributiegoed meer zullen zijn. 
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